
Introdução ao Sistema Imune 
 
 

“Nosso meio ambiente contém uma grande variedade de agentes infecciosos: 
vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas multicelulares. Estes podem causar 
doenças e no caso de uma multiplicação descontrolada, podem levar um hospedeiro à 
morte. A maioria das infecções nos organismos normais é de curta duração e 
ocasiona pouco dano permanente, em decorrência do sistema imune que combate os 
agentes infecciosos.”  
 
 
Sistema Imune 
 

O que define um sistema? Podemos predizer que um sistema pode ser um 
conjunto de elementos interconectados e organizados com um objetivo geral em 
comum. Logo, o sistema imune possui um conjunto de elementos interconectados e 
organizados para manter a integridade do organismo.  
 

Como os microrganismos apresentam-se de forma muito diferentes, há 
necessidade de uma ampla variedade de respostas imunes para controlar cada tipo de 
infecção. Em um primeiro momento, as defesas externas do organismo se apresentam 
como uma barreira eficiente contra a maioria dos organismos agressores e são poucos 
os agentes que conseguem penetrar as defesas ou barreiras externas (fig. 1).  
 
 

 
 
Fig, 1 Defesas Externas. A maioria dos agentes infecciosos com os quais um 
indivíduo se defronta não penetra a superfície corporal e tem a sua entrada dificultada 
por uma variedade de barreiras bioquímicas e físicas.   
 

No entanto, muitos agressores penetram através do epitélio dos tratos 
gastrointestinal ou urogenital. Outros podem infectar a nasofaringe e os pulmões. 
Outros só infectam um organismo se penetrarem diretamente pela via hematogênica. 
Desta forma, o local de infecção e o tipo de patógeno são fatores determinantes do 
tipo de resposta imune a ser elaborada. 
 



 
Resposta Imune 
 

Qualquer resposta imune envolve, primeiramente, o reconhecimento do 
patógeno ou de outro material estranho e, em segundo lugar, a elaboração de uma 
reação, com a finalidade de eliminá-lo do organismo. Em Imunologia, os diferentes 
tipos de respostas imunes se enquadram em duas categorias principais: resposta imune 
inata ou natural e resposta imune adaptativa. 

A resposta imune inata ou natural é um padrão de resposta do sistema 
imune mais antigo evolutivamente, sendo assim, compartilhada com maior número de 
espécies. Este padrão de resposta é considerado pré-formado pois antes mesmo do 
reconhecimento do alvo (patógeno ou material estranho) já está pronto para agir, 
portanto se estabelece rapidamente. Este tipo de resposta não se altera mediante 
exposição repetida a um dado agente infeccioso. As células associadas a este tipo de 
resposta, tem receptores (moléculas de reconhecimento) com especificidade restrita, 
conhecidos como PRR, receptores de reconhecimento padrão. Estes são receptores 
mais primitivos do que os da imunidade adaptativa. Com distinção mais "global", 
baseiam-se no reconhecimento de padrões moleculares que não são componentes do 
organismo humano: os PAMP, padrões moleculares associados a patógenos. 

Exemplos de microrganismos e seus PAMPs: 

Bactérias Gram - : 
Bactérias Gram + : 
Bactérias flageladas :   

LPS (lipopolísacarídeos). 
Peptideoglicanos e ácido lipoteicóico. 
Flagelina. 

Dentro da resposta imune inata, temos outros mecanismos de defesa, tais 
como as barreiras biológicas e os mecanismos de inflamação. 

Já a resposta imune adaptativa ou adquirida é um padrão de resposta neo 
ou pós formado, pois ao primeiro contato com o sinal de perigo ou antígeno, 
desenvolve uma reposta com pico de efetividade tardio, levando maior tempo para se 
estabelecer, a medida que, a cada novo contato com este agente em particular, a 
resposta aumenta sua efetividade de reação. Assim, a resposta imune adaptativa 
“memoriza” o agente infeccioso evitando, desta forma, que o patógeno venha 
posteriormente causar a doença.  

As respostas imunes são elaboradas primariamente pelos leucócitos, que 
compreendem vários tipos celulares diferentes.  
 
 
 
Fagócitos e as respostas imunes inatas 
 
 

Um grupo importante de leucócitos compreende as células fagocitárias como 
os monócitos, macrófagos e neutrófilos polimorfonucleares. Estas células ligam-se 
aos microrganismos, englobam estes agentes e os destroem e, uma vez que usam 



sistemas de reconhecimentos (os PRR) primitivos e inespecíficos, elas são 
responsáveis pelas respostas imunes inatas. Com efeito elas agem como nossa 
primeira linha de defesa contra as infecções. 
 
 
 
Linfócitos e as respostas imunes adaptativas 
 

Um outro grupo importante de leucócitos são os linfócitos. Estas são as células 
centrais da resposta imune adaptativa, uma vez que reconhecem especificamente 
patógenos individuais, quer eles estejam localizados no interior das células do 
hospedeiro ou nos fluidos teciduais ou no sangue. Existem vários tipos diferentes de 
linfócitos mas, podemos enquadrá-los neste momento em duas categorias básicas: 
linfócitos T (ou células T) e linfócitos B (ou células B). Os linfócitos B combatem 
patógenos extracelulares e seus produtos através da liberação do anticorpo, uma 
molécula que, reconhece e se liga especificamente a uma determinada molécula-alvo, 
chamada antígeno. Este, por sua vez, pode ser uma molécula na superfície de um 
patógeno ou uma toxina por ele produzida. Já os linfócitos T possuem uma ampla 
variedade de atividades. Assim, alguns estão envolvidos no controle e no 
desenvolvimento dos linfócitos B e na produção de anticorpos, outros interagem com 
células fagocitárias auxiliando-as na destruição dos patógenos capturados e um 
terceiro grupo que reconhece e destrói células infectadas por vírus. 
 
 
 
Interação entre linfócitos e fagócitos  
 

Na prática existe uma considerável interação entre linfócitos e os fagócitos. 
Alguns fagócitos podem capturar antígenos e apresenta-los aos linfócitos T para 
reconhecimento, num processo conhecido como apresentação de antígenos . Os 
linfócitos T, por sua vez, liberam fatores solúveis (citocinas) que ativam os fagócitos 
e estes, então, destroem os patógenos internalizados. Em outro tipo de interação os 
fagócitos utilizam os anticorpos liberados pelos linfócitos B para permitir um 
reconhecimento mais eficiente dos elementos agressores.  Uma consequência destas 
interações é que a maioria das respostas imunes aos agentes infecciosos é realizada 
por uma variedade de mecanismos inatos e adaptativos, ou seja, nas fases iniciais da 
infecção há um predomínio das respostas inatas, e nas fases mais tardias os linfócitos 
passam a gerar respostas imunes adaptativas. Os linfócitos memorizam a estrutura do 
agente agressor e passam a elaborar respostas mais rápidas e eficientes no caso de 
haver uma reinfecção pelo mesmo patógeno posteriormente. 
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